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1. Definities, afkortingen en referenties 

1.1 Definities  

Kalibratie 

cfr. NBN X 50-0061 dd. 1988 

Geheel van handelingen, die, onder welbepaalde 
omstandigheden, de relatie vastleggen tussen de waarden 
aangeduid door een meetmiddel, en de corresponderende 
gekende waarden van een gemeten grootheid. 

IJking 

cfr. NBN X 50-006 dd. 1988 

Geheel van handelingen uitgevoerd door een wettelijk bevoegd 
orgaan met het oog op het vaststellen en het bevestigen dat het 
meetmiddel volledig voldoet aan de specificaties van de 
proefnormen waarvoor het gebruikt wordt. 

Tussentijdse controle 
Geheel van handelingen voor de vereenvoudigde tussentijdse 
verificatie uitgevoerd door de producent (fabrikant) tussen twee 
kalibraties/ijkingen. 

1.2 Afkortingen  

BELAC Belgische Accreditatie-Instelling 

EA European Cooperation for Accreditation 

KI Keuringsinstelling 

 

1.3 Referenties 

Wat de in voorliggende reglementaire nota opgenomen referentiedocumenten betreft, is de meest recente versie van 
toepassing, met inbegrip van eventuele addenda, errata en amendementen. 

 

NBN EN 1015-3 + 

NBN EN 1015-3/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met 
de schoktafel) 

NBN EN 1015-11 + 

NBN EN 1015-11/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van 
verharde mortel 

ISO 3310-1 Controlezeven - Technische eisen en beproevingen - Deel 1: Draadzeven van metaal 

ISO 3310-2 
Controlezeven - Technische eisen en beproevingen - Deel 2: Geperforeerde 
plaatzeven 

EN ISO 3650 
Geometrische productspecificaties (GPS) - Lengtestandaarden - Eindmaten (ISO 
3650:1998)(+ AC:2009) 

EN ISO/IEC 17025 
Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria 
(ISO/IEC 17025:2005) (+AC:2006) 

 

                                                

 

 

 
1 Kwaliteitsborging – Eisen te stellen aan meet- en kalibratiesystemen. 
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2. Inleiding 

Als uitgangspunt voor deze Reglementaire Nota (RN) geldt RNR 01 “Sector granulaten”. 
Deze Reglementaire Nota (RN) vult de bepalingen aan van het Toepassingsreglement TRA 651 voor 
prestatiemetselmortel en lijmmortels volgens NBN-EN 998-2 en PTV 651 en op prestatievoegmortel 
volgens NBN-EN 998-2, PTV 651 en CUR-Aanbeveling 61. 
In het kader van de certificatie van metselmortel, worden de ijkingen, kalibraties en controles van de 
meet- en beproevingsuitrusting volgens de bepalingen van voorliggende Reglementaire Nota 
uitgevoerd.  
Alle vragen of opmerkingen betreffende deze Reglementaire Nota dienen aan BE-CERT overgemaakt 
te worden. 

3. Uitvoerders 

De kalibraties/ijkingen kunnen intern uitgevoerd worden of toevertrouwd aan een externe instelling. 
De naspeurbaarheid t.o.v. de internationale ijkmaten moet verzekerd worden. 

4. Algemene bepalingen 

4.1. Algemene regels voor kalibratie/ijking 

Alle meet- en beproevingsuitrustingen dienen te worden gekalibreerd/geijkt. Het doel hiervan is 
voldoende vertrouwen te verkrijgen in de meetwaarden die met deze uitrustingen worden bepaald 
en/of de instellingen die erop verricht worden. Bovendien kan de producent overgaan tot het 
uitvoeren van tussentijdse controles. 

Elke meetuitrusting moet gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de voorschriften van de 
fabrikant. 

4.2. Methode 

De kalibraties/ijkingen van de meetuitrusting voor de uitvoering van de zelfcontroleproeven worden 
uitgevoerd volgens relevante proefmethodes (methodologie en frequenties).  

Alternatieve methodes voor kalibratie/ijking kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid 
aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en strengheid 
van de criteria, …) in zijn kwaliteitssysteem. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt 
worden. In geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. De toegestane 
afwijkingen worden door de producent opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

4.3. Frequentie 

Elke meetuitrusting moet ten minste gekalibreerd/geijkt worden volgens de frequentie opgenomen in 
de relevante proefnormen. Behoudens specifieke vermelding of afwijking toegekend door BE-CERT 
middels rechtvaardiging van de producent (gemotiveerd dossier) is de minimale frequentie jaarlijks. 

Elke meetuitrusting die het voorwerp heeft gemaakt van herstellingen moet gekalibreerd/geijkt worden 
vooraleer te kunnen gebruikt worden. 

5. Identificatie van de meet- en beproevingsuitrusting 

5.1. Identificatie 

Elke uitrusting dient te worden voorzien van een unieke identificatie. Het identificeren gebeurt 
volgens een procedure opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 
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5.2. Begrenzing 

Wanneer een uitrusting niet gekalibreerd/geijkt is, of over een beperkt meetbereik/gamma beschikt, 
moet dit duidelijk zichtbaar op de uitrusting worden vermeld. 

6. Kalibraties/verificaties 

6.1. Algemeen 

De meet- en beproevingsuitrustingen worden periodiek aan kalibraties/ijkingen onderworpen zoals 
aangegeven in een niet beperkend overzicht gegeven in bijlage A.  

Zij dienen ten minste aan de vereiste meetnauwkeurigheid te voldoen. 

De kalibratie/ijking geschiedt in ieder geval door bekwaam personeel, aan de hand van geschikte 
middelen. 

6.2. Uitvoerders kalibraties/ijkingen 

De kalibraties/ijkingen worden uitgevoerd ofwel: 

6.2.1. door een extern laboratorium 

1. geaccrediteerd door BELAC of een ander lid van EA; 

2. bij ontstentenis, dat aanvaard is door de certificatie-instelling voor de kalibratie van de 
betreffende meetuitrusting; 

3. hetzij de Belgische Metrologische Dienst die belast is met de uitvoering van de Belgische 
IJkwetgeving; 

4. hetzij het nationaal instituut of de overheid bevoegd voor wettelijke metrologie van het land 
dat deel uitmaakt van de Europese Organisatie voor Wettelijke Metrologie; 

5. hetzij een keuringsinstelling die daartoe erkend is door één van de instanties vermeld onder 3 
of 4. 

6.2.2. door andere uitvoerders 

1. de leverancier van de meetuitrusting ; 
2. door de producent zelf onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven 

procedure die opgenomen is in zijn kwaliteitssysteem. 

6.3. Uitzonderingen 

Indien er twijfels bestaan over een door de producent of een leverancier uitgevoerde kalibratie, kan BE-
CERT de opdracht geven de kalibratie opnieuw uit te voeren in aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

7. Registratie 

7.1. Verslag 

Elke kalibratie/ijking geeft aanleiding tot een verslag. In dit verslag zijn minimum de volgende 
vermeldingen opgenomen: 

 Identificatie van de meetuitrusting: beschrijving, serienummer of inventarisnummer, 
lokalisering, …; 

 Uitvoeringsdatum van de kalibratie/ijking; 

 Toegepaste methode; 
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 Elementen die de naspeurbaarheid van de (inter)nationale ijkmaten mogelijk maken; 

 Naam en handtekening van de persoon die de kalibratie/ijking heeft uitgevoerd. 

Op basis van het kalibratie-/ijkingsverslag zal de producent de overeenkomstigheid van zijn 
meetuitrusting t.o.v. de in de proefnormen opgenomen specificaties nagaan. Desgevallend zal hij het 
meetgebied kunnen beperken. De producent zal de overeenkomstigheid tot gebruik van zijn 
uitrusting formaliseren middels een conclusie, geparafeerd en gedateerd, op het kalibratieverslag. 

Het bewaren van de verslagen gebeurt volgens een procedure opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

7.2 Overzichtslijst 

Het register van de meet- en beproevingsuitrusting bevat een overzichtslijst van alle bij de certificatie 
betrokken meet- en beproevingsuitrusting van de producent alsook de informatie met betrekking tot 
de kalibratie/ijking ervan. 

Een voorbeeld van overzichtslijst wordt gegeven bij bijlage B. 

8. Toe te passen methodes 

8.1. Toelichtingen  

8.1.1. Kalibratie van balansen 

De balansen moeten op hun ganse meetoppervlakte geijkt, geregeld en gekalibreerd worden met behulp 
van gecertificeerde geijkte gewichten, minimum eenmaal per jaar, of vaker indien nodig, om te vermijden 
dat de maximale leesfouten de gespecificeerde waarden overschrijden. 

Voor de kalibratie van de balans zal de operator minimum de twee volgende verificaties uitvoeren: 

 Lineariteit van de balans bij toenemende lasten en bij afnemende lasten door het achtereenvolgend 
aanbrengen in het midden van de plaat van de balans van ten minste 5 proeflasten (van nul tot het 
maximaal meetbereik van de balans) zo gelijkmatig mogelijk gespreid over het ganse kalibratiegebied; 

 Excentriciteit door het aanbrengen van een proeflast dat maximaal overeenkomt met de helft van het 
meetbereik van de balans, op excentrische wijze op de plaat van de balans geplaatst en dit in 4 
richtingen. Een verificatie in het middelpunt van de balans zal ook uitgevoerd worden vóór en ná de 
excentriciteitstest; 

 De bepaling van de herhaalbaarheid bestaat in het herleiden minstens 5 maal van het wegen van 
een ijkgewicht dat ideaal overeenstemt met de helft van het meetbereik van de balans. 
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Bijlage A: Uitrusting en minimale frequentie 

Voorliggende bijlage geeft een niet beperkend overzicht van de kalibraties/ijkingen van de meet- en 
beproevingsuitrusting. 

Niet uitvoerige lijst van de uitrusting en minimale frequentie van de kalibraties en ijkingen 

Uitrusting Controleparameters Specificaties Minimale frequentie  Registratie 

Geconditioneerde ruimte 
Temperatuur en 
vochtigheid 

Thermo-hygrograaf Dagelijks Ja 

Thermo-hygrograaf Juiste werking Interne methode 1/jaar Ja 

Zevenschudmachine Juiste werking Interne methode Voor elk gebruik Nee 

Controlezeven ISO 3310-1/2 Visueel Voor elk gebruik Nee 

Balans Nauwkeurigheid Interne methode 1/jaar Ja 

Luchtmeter Juiste aanwijzing Interne methode Driemaandelijks Ja 

Schoktafel NBN EN 1015-3 Interne methode 1/jaar Ja 

Mortelmallen NBN EN 1015-11 Voeler-/schuifmaat 1/jaar Ja 

Schuifmaat Meetnauwkeurigheid Interne methode 1/jaar Ja 

Droogoven Temperatuur Interne methode 1/jaar Ja 

Beproevingsbank 

ISO 7500 en/of EN°12390-
4  nauwkeurigheid : NBN 
EN 1015-11 met eis min. 
klasse 2 

Extern door een instelling 
geaccrediteerd voor het 
uitvoeren van kalibraties 
conform NBN ISO 7500 
en/of NBN EN 12390-4 

1/2jaar Ja 

Weegbrug Nauwkeurigheid Extern Conform reglementering Ja 

Weegwerktuigen Nauwkeurigheid Extern 1/2jaar Ja 

Volumedoseerapparatuur Nauwkeurigheid Extern 1/2jaar Ja 

Elke meetuitrusting die het voorwerp heeft gemaakt van herstellingen moet gekalibreerd/geijkt worden vooraleer te kunnen gebruikt worden. 

Behoudens specifieke melding is, is de minimale frequentie jaarlijks. 

Alternatieve methodes voor kalibratie/ijking kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien 
werd (methodologie, resultaten en strengheid van de criteria, …) in het BENOR-dossier. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt worden. 
In geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend.  

1/jaar (1/2jaar): de kalibratie/ijking moet uitgevoerd worden ten laatste (1 jaar ± 1 maand) na de voorgaande kalibratie/ijking. Elke overschrijding van de 
termijn moet het voorwerp maken van een akkoord met de KI. 
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Bijlage B: Overzichtslijst met alle meet- en beproevingsuitrusting 

Voorliggende bijlage geeft een voorbeeld van overzichtslijst 

 

Uitrusting Identificatie Methode Frequentie Voormalige 
kalibratie/ 
ijking 

Lopende 
kalibratie/ 
ijking 

Vereiste 
precisie 

Bekomen 
precisie 

Uitgevoerd 
door 

Validering 

IJkgewichten LAB-xx-xx Externe 1/jaar (of 
1/2jaar) 

14/02/2017 13/02/2018 0,005 g - Sar 
weegschalen 

OV 

Weegschaal LAB-XX-XX MQ 1/jaar 14/02/2017 13/02/2018 +/-0,02% +0,01%  Laborant OV 
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